Tin mưa & lũ (cập nhật 12/10/2017)
40 người chết do mưa lũ phía Bắc
Sáng 12-10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai họp trực tuyến về
tình hình mưa lũ phía Bắc.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai họp sáng 12/10 - Ảnh: Hà Thanh

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Hoàng Văn Thắng chỉ đạo chống lũ tại Ninh Bình
Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, mưa lũ khiến 40 người chết (Hòa Bình 15 người,
Sơn La 5 người, Yên Bái 4 người, Thanh Hóa 8 người, Nghệ An 8 người);

22 người mất tích (Sơn La 3 người, Yên Bái 11 người, Hòa Bình 3 người, Thanh Hóa 4
người, Quảng Trị 1 người) và 21 người bị thương.
Có 217 nhà bị sập (Sơn La 141 nhà, Yên Bái 46 nhà, Thanh Hóa 28 nhà, Hà Tĩnh 2 nhà)
và 1.059 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại.

Cầu Ngòi Thia bị sập hai nhịp. Ảnh: Báo Yên Bái
Đập Hòa Bình còn mở 3 cửa xả
Thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, sau khi mở liên tiếp 8
cửa, hồ Hòa Bình đã lần lượt đóng các cửa xả đáy, đến 7h30 ngày 12-10 chỉ còn
mở 3 cửa.
Tỉnh Hòa Bình đã tổ chức di dời trên 300 hộ dân gồm 80 hộ dân hạ du hồ Cháu Mè, 58
hộ hạ du hồ Hòa Bình và một số hộ dân vùng trùng thấp, nguy cơ sạt lở đất.

Hạ du đập Hòa Bình khi mở các cửa xả đáy ngày 11/10

Quốc lộ 6 (đoạn qua tỉnh Hòa Bình)

Các nơi khác.
Trong số 166 hồ được cập nhật thông tin, có 56 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy
điện các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền
Trung tăng, các hồ vận hành bình thường.

Xạt lở đất nghiêm trọng gần khu dân cư

Lở đất ở ga Lâm Giang (Yên Bái)
Mưa lũ khiến đập hồ Cháu Mè có dung tích 400.000m3 (Hòa Bình) bị sạt mái hạ lưu, hiện
chính quyền địa phương đang tích cực xử lý; 12m đập Cồ Bương (Cẩm Thủy, Thanh

Hóa) bị vỡ, sạt 60m mái hồ Đập Cầu (Hà Trung, Thanh Hóa); vỡ 28m đập hồ chứa Cố
Châu (Hà Tĩnh).

Cầu treo ở xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) trong lũ. Ảnh: Thái Sơn.
Về sự cố đê điều, sáng 12-10 tiếp tục xảy ra sự cố đê hữu sông Cầu Chày (đê cấp 4) ở
Thanh Hóa tại vị trí cống Quan Hoa K14+400, hiện chính quyền địa phương đang tích
cực xử lý. Còn tại Nam Định, một số tuyến đê, kè bị ảnh hưởng do bão số 10 chưa được
xử lý tiếp tục bị sạt lở mái đê.
Mưa lũ phía Bắc bất ngờ về các địa phương nên gây thiệt hại lớn. Các đơn vị quân đội
đã cử trên 9.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ (riêng Yên Bái, Sơn La 2.000 chiến sĩ).
Cần đánh giá lại các điểm cảnh báo sạt lở vì thiệt hại quá đau xót.
Việc vụ lở đất ở ga Lâm Giang (Yên Bái), dự kiến đến 4-5 ngày nữa mới thông đường.

PV tổng hợp

